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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Štěpán Čechák 
s názvem: Hodnocení efektu rehabilitace předních zkřížených vazů u florbalistů

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Přístup studenta k řešení úkolu (připravenost, iniciativa, pracovní morálka a samostatnost
studenta). (0 – 30) 

29 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 12 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury
textu, grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 

7 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40) 

25 

5. Celkový počet bodů 73 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jaké jiné možnosti operační léčby existují - různé druhy štěpů?

2. Popište různé modifikace chůze.

3. Vysvětlete obvody přes lýtko 39/39 ze str. 61, pokud bylo aspekcí zjištěno kontura lýtek: vpravo
výraznější str.56

Celkové hodnocení úrovně vypracování bakalářské práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ ❏ X ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

V bakalářské práci je mnoho překlepů: str. 8 ...mě přivedli mý spoluhráči...,
...úrazů, vzniknutých - lépe vzniklých, str. 8 ... poranění v oblasti zrakového aparátu...,str. 10 ...nejčastěji
vzniknutá...,str.10 dlouhá hlava začíná ... tuber ischiadikum...str. 14  zvládnutí poúrazového otoku a
zachování plno rozsahu....,str. 16 podle mého názoru ...v posledních letech ne rocích..., str. 19.... při měření
zjišťujeme, ne zajišťujeme...,str. 20  důležitá je správná výchozí poloho pro...,  str. 21 .. pomocí bříšek
poslední /ch/ článků prstů...,  zjišťujeme odchylky svalové/ho/  tonu...,
str.23 správný zapojení ....,str. 45 duplicitně: bolest v oblasti v oblasti...,
str. 50....spoušťové ?... jsme nalezli..., str.51....  zapojuje pacient ischicrurální ....., str. 57.... viditelná příčná
klenba - je propadlá?... str.67  praktická ...co?/část/ se skládá..., str. 67.. Během terapie nenastali/y/ žádné
potíže.     

Jméno a příjmení: Mgr. Alena Kozáková
Organizace:
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